L

a vaga convocada pel S indicat d’E s tudiants
dels pas s ats 25 i 26 de febrer ha es tat un rotund èxit: més de 2.550 ins tituts i més de 250
campus univers itaris de tot l’E s tat van quedar des erts , i en més de cent ciutats i localitats es van organitzar manifes tacions multitudinàries amb des enes
de milers d’es tudiants . La prems a va haver de reconèixer el gran s eguiment, i també el propi minis tre
Wert quan en una maniobra des es perada va intentar
patèticament “des convocar” la vaga i les manifes tacions . La crida del S indicat d’E s tudiants a la lluita
contra un decret que pretén privatitzar definitivament
la univers itat i tancar-la amb pany i clau per als fills
de les famílies treballadores , ha comptat amb un s uport ciutadà impres s ionant; han es tat multitud

d’organitzacions i col·lectius s ocials els que ens han
donat s uport, i només en quatre s etmanes prop de
1 40.000 pers ones han s ignat contra el 3 + 2 recolzant la caus a dels es tudiants .
PP i CiU volen destruir la Universitat Pública
Des que el P P i CiU van arribar al govern no hem vis cut res més que atacs a l’educació pública: retallades
de més de 1 .500 milions d’euros en el pres s upos t de
les univers itats públiques ; una pujada s alvatge de les
taxes del 66%; més de 5.000 profes s ors acomiadats
de les nos tres univers itats i un decret de beques que
penalitza els que menys tenen i que ha rebaixat les
ajudes en milers d’euros per alumne. Tot aques t con-

Tots a les manifestacions!
Consulta el lloc, l’hora i el recorregut de la manifestació
a la teva ciutat a: www.sindicatdestudiants.net

junt de mes ures han s upos at que 45.000 es tudiants
hagin es tat expuls ats de la Univers itat per no poder
pagar-s e els es tudis , una cos a que s ’es tà convertint
en un privilegi a l’abas t d’una minoria. A Catalunya, a
més , les univers itats s ón les més cares de tot l’E s tat
i les terceres més cares a E uropa des prés d’Irlanda i
el Regne Unit.

per a gaudir d’una vida de luxes a cos ta del patiment
de la majoria o fer amnis ties fis cals per als s eus
amics de les altes finances , s eria més que s uficient!
E l que pas s a realment és que volen des truir per complet la Univers itat P ública: que deixi de s er un dret i
convertir-lo en un negoci molt s aborós per als s eus
amiguets els empres aris de les univers itats privades .

P er s i això no fos s uficient ara, en els quatre dies
que li res ten al P P i a CiU al Govern, ens volen impos ar el Decret3+2. Això s ignificarà la des aparició de
carreres ; la devaluació del títol de grau, que pas s arà
de 4 a 3 anys i es convertirà en paper mullat en el
mercat laboral; la impos ició en la pràctica de dos
anys de màs ter a preu d’or per tenir un títol vàlid, a
més de l’acomiadament de milers de profes s ors . E s tà
molt clar que el P P i també CiU volen tornar la Univers itat als temps de la dictadura franquis ta, quan
només els fills de famílies benes tants podien gaudir
d’aques t dret. Quina família treballadora pot permetre’s pagar 1 5.000 ó 20.000 euros perquè el s eu fill
es tudiï a la Univers itat? S i aques t decret s ’aplica el
s etembre vinent, tal com planegen, s erem centenars
de milers de joves els que veurem les portes de la
Univers itat tancades per s empre. No ho permetrem!

La lluita continua fins a derrotar el 3+2
24 de març, vaga general estudiantil
juntament amb els professors!

El 3+2 no és ni Europa ni estalvi per a les
famílies. Wert i Castellà, no ens enganyeu!
E n aques ts dies hem hagut de s uportar les mentides
del minis tre Wert i de la multimilionària número dos
del Minis teri d’E ducació, Monts errat Gomendio. P rimer afirmant que el 3+2 s erà un es talvi per a les famílies , quan és jus tament el contrari. Des prés dient
que això ens ajudarà a confluir amb E uropa. També
hem aguantat el complet cinis me i mentides del s ecretari d’Univers itats de la Generalitat, Antoni Cas tellà, de CiU, afirmant que aques t canvi no tindrà repercus s ions econòmiques . Això mateix es va dir quan es
va implantar Bolonya, des prés d’això el cos t de la
univers itat pública es va dis parar. De què dimonis
parlen? E n el 70% dels païs os europeus la Univers itat P ública és gratuïta o amb taxes molt baixes . A
França un any de grau cos ta 89 €, a Alemanya cos ta
200 € al s emes tre i això inclou un abonament de
trans port per viatjar gratuïtament arreu del país . Què
té a veure aques ta realitat amb la que aquí volen impos ar el P P i CiU? Abs olutament res !
A més tenen la pocavergonya de dir que el model
de la Univers itat P ública a l’E s tat es panyol és ins os tenible s i no hi ha una pujada dràs tica d’impos tos .
Quins impres entables ! S i deixes s in de robar de les
arques públiques per a res catar bancs o empres es
d’autopis tes , per a finançar il·legalment el s eu partit,

La vaga del 25 i 26 de febrer va s er una autèntica lliçó de dignitat per part de la joventut, però la lluita ha
de continuar fins que acons eguim la retirada completa del 3+2 i la dimis s ió d’aques ts impres entables . Cal
es tendre la lluita i fer-la més forta. P er això pel proper 24 de març cridem a tots els es tudiants d’ins tituts
i univers itat a organitzar una nova vaga es tudiantil
igual de contundent, però aques ta vegada a més a
més comptant amb el s uport dels nos tres profes s ors
i del pers onal laboral de totes les univers itats públiques de l’E s tat, que també aniran a la vaga.
S om molt cons cients que el que no acons eguim
amb la lluita als carrers difícilment ho acons eguirem
en altres àmbits . Des del S indicat d’E s tudiants fem
una crida als s indicats del profes s orat i a les organitzacions de mares i pares a continuar la mobilització fins al final, i que el 24 de març s igui una autèntica vaga en tots els s ectors de l’ens enyament, des
de la infantil fins a la univers itat. E l que ens juguem
és molt.
Fem una crida a tots els col·lectius s ocials i a totes les organitzacions d’es querres a mantenir i redoblar el s eu s uport a la nos tra mobilització. I, per s obre de tot, a la joventut dels ins tituts i les univers itats
a cons truir el S indicat d’E s tudiants , a aixecar una organització de lluita, anticapitalis ta, que defens a de
forma cons eqüent l’ens enyament públic i els drets
s ocials i que no es rendeix davant cap advers itat.
Tots junts , units i organitzats , vencerem!

Ja n’hi ha prou d’atacs i retallades!
No a la privatització
de la universitat pública!

Sí es pot!
Signa contra el 3+2 a Change.org/NoalDecreto3+2
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